Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
13/2019.
Jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 29.
napján, az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében 1800 órától megtartott
soron kívüli üléséről
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, dr.
Majoros Géza, Ráki István, Szilágyi Tamás, Vargáné Bán Ilona Margit és Zsiros Sándor
Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Marcsikné Orosz Emese
jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné HVB elnök, Fazekasné Baksi Piroska a Fekete
István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ
vezetője, Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Takácsné
Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője, Horváth-Anka Mária az
Alsózsolcai Városüzemeltetési Csoport vezetője, Vadász József RNÖ elnök,
Meghívottként jelen van: Vadász József RNÖ elnök
A lakosság részéről érdeklődő nem volt jelen.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester
Köszöntötte a soron kívüli ülésen résztvevő képviselőket. Megállapította, hogy 9 fő képviselő
jelenlétével az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban
foglaltak szerinti napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület azzal, hogy azokat a
bizottságok véleményezése nélkül tárgyalja a képviselő-testület.
A képviselő-testület – fentiek figyelembevételével – 9 igen szavazattal elfogadta az ülés
napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1. TOP-3.2.1-15-BO1-52016-00109 projekt keretében - az önkormányzat, mint
támogatást igénylő, támogatott által nem elszámolható hozzájárulás biztosításáról
szóló döntés
Előadó: polgármester
2. EFOP-1.5.2-16-2017-00034 projekt előfinanszírozása
Előadó: polgármester
3. A polgármester szabadságmegváltása
Előadó: jegyző
1

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1. Napirendi pont
TOP-3.2.1-15-BO1-52016-00109 projekt keretében - az önkormányzat, mint
támogatást igénylő, támogatott által nem elszámolható hozzájárulás
biztosításáról szóló döntés
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Elmondta, hogy a rendkívüli ülésre azért került sor, mert dönteni szükséges a sportcsarnok és a
polgármesteri hivatal energetikai felújítása során keletkezett többletköltségről. Az első
energetikai pályázat során a közbeszerzés eljárás eredményeképpen létrejött vállalkozói
szerződések összértéke 251 908 889 forint volt, melyet a képviselő-testület a 125/2018. (X.31.)
határozatával fogadott el. Ezzel szemben a pályázatban elszámolható költség 249 585 590
forint. Az eltérés oka a pályázat kiírása és megvalósítása közötti áremelkedésben keresendő. A
határozati javaslat szerint 2 323 297 forint különbözetet a költségvetési tartalék terhére,
önerőként – nem elszámolható hozzájárulásként – szükséges az önkormányzatnak biztosítania.
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, javasolta a
határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalát.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
127/2019. (X. 29.) határozata
a TOP-3.2.1-15-BO1-52016-00109 projekt keretében - az önkormányzat, mint támogatást
igénylő, támogatott által nem elszámolható hozzájárulás biztosításáról szóló döntés

1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-BO1-52016-00109
azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Alsózsolca Városában”
projekthez támogatást igénylőként, támogatottként - mint nem elszámolható hozzájárulást a
szükséges forrást 2 323 297 forint összegben - költségvetési tartaléka terhére, önerőként
biztosítja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat, mint a pályázat
kedvezményezettje fentiekről nyilatkozatot tegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 projekt előfinanszírozása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester
Elmondta, hogy a Felsőzsolca Város Önkormányzat gesztorságával megvalósuló „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban” projekt hamarosan a
végéhez közeledik. A támogatási előlegek ütemezését az előterjesztés tartalmazza, mely a
projekt megvalósítása során felmerülő költségekhez igazodik. A 2019. évi mérföldkövek
teljesítéséhez kapcsolódó kifizetési kérelem benyújtása megtörtént, annak elbírálása
folyamatban van. A kifizetések teljesítéséhez azonban az szükséges, hogy az önkormányzat
előfinanszírozza a kiadásokat mindaddig, amíg a támogatási előleg meg nem érkezik
számlájára.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a határozattervezet szerinti döntés meghozatalát.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
128/2019. (X. 29.) határozata
az EFOP-1.5.2-16-2017-00034 projekt előfinanszírozásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00034 projekttel
kapcsolatos likviditási nehézségek kiküszöbölése továbbá a projekt zökkenőmentes
előrehaladása érdekében – költségvetési tartaléka terhére – előfinanszírozza a pályázat szakmai
megvalósításához szükséges kiadásokat mindaddig, amíg meg nem érkezik az önkormányzat
elkülönített számlájára a 2019. évre igényelt támogatási előleg összege.
Felelős: polgármester, pénzügyi-gazdálkodási-ellenőrzési csoport
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont
A polgármester szabadságmegváltása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Marcsikné Orosz Emese jegyző
Elmondta, hogy a köztisztviselőkről szóló törvény szabályozza a polgármesteri foglalkoztatási
jogviszonyt, melynek a 225/A. § (2) bekezdése szerint a főállású polgármester foglalkoztatási
jogviszonya megszűnik a tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján.
A polgármesteri tisztség egy sajátságos jogviszony, ami megválasztással jön létre. A
polgármester újraválasztása esetén a korábbi tisztsége, megbízatása megszűnik, az
újraválasztással új tisztség keletkezik. A hivatkozott törvény 225/C. §-a szabályozza a főállású
polgármester szabadságát, illetve a 107. § tartalmazza a szabadság pénzbeli megváltását.
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A szabadság pénzbeli megváltásánál figyelembevételre került a Magyar Államkincstár
előterjesztésben is hivatkozott tájékoztatása, mely szerint: az önkormányzati ciklus végén meg
kell állapítani az időarányosan ki nem adott szabadságot és annak szabadságmegváltás címén
pénzben történő kifizetése iránt intézkedni kell.
Kérte a képviselő-testület hozzájárulását a polgármesteri tisztség idején nem érvényesített 48
munkanap szabadság megváltásához.
Szilágyi László polgármester
Az elhangzottak alapján kérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
A határozathozatal előtt bejelentette személyes érintettségét.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
129/2019. (X. 29.) határozata
Szilágyi László polgármester szabadságának megváltásáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdés b) pontja és a Magyar Államkincstár ISZFO/487/2019. iktatószámú iránymutatása alapján Szilágyi László polgármester megválasztását
megelőző polgármesteri megbízatása idején nem érvényesített 48 munkanap szabadságának
pénzbeli megváltásához hozzájárul.
2. A képviselő-testület felkéri az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi-Gazdálkodási és
Ellenőrzési Csoportját, hogy a 48 munkanap szabadság megváltása érdekében az önkormányzat
kiadásai előirányzat terhére - a megszűnt jogviszony alatt hatályos illetmény és egyéb
járandóság alapulvételével - intézkedni szíveskedjen.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el,
Szilágyi László polgármester a képviselő-testület soron kívüli ülését 18 óra 15 perckor bezárta.
K.m.f.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző
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